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Publicaţie gratuită a Consiliului Judeţean Braşov în colaborare cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului

Pregătiri pentru
etapa a doua
la aeroport!
Consilierii judeţeni au decis în ultima
şedinţă de plen scoaterea la licitaţie a
următoarelor lucrări necesare construirii aeroportului internaţional de la
Ghimbav.
Astfel, conform referatului de specialitate
al Direcţiei Tehnice a Consiliului Judeţean,
trebuie aprobată demararea procedurilor
legale pentru construirea terminalului modular pentru călători, a turnului de control,
a drumurilor de acces, reţeaua de canalizare pluvială, o staţie de epurare, remiza
pentru pompieri etc.
Valoarea lucrărilor este estimată între
15,050 milioane de euro şi 32,020 de milioane de euro (la care se adaugă TVA), în
funcţie de soluţiile tehnice alese.
„În analiza dumneavoastră vă rog să ţineţi cont de bugetul anual al judeţului alocat investiţiilor, de gradul maxim de îndatorare permis de lege şi de posibilitatea asigurării unui buget multianual pentru această etapă de lucrări. Propun, totodată, să
aprobaţi împuternicirea Executivului pentru a demara procedurile de achiziţii în
funcţie de soluţia aleasă, precum şi împuternicirea Executivului cu scopul identificării şi a altor surse de finanţare”, se arată
în referatul de specialitate al Executivului.
„În primul rând, urmează să lansăm licitaţia pentru turnul de control, apoi pen-

tru un terminal, pe care l-am gândit modular. O să dăm drumul la licitaţii în această iarnă. Din primăvară vrem să începem
lucrările la aceste obiective”, a declarat
Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.

Lucrările la pistă
au intrat în conservare
Lucrările la pista aeroportului internaţional Braşov – Ghimbav au fost întrerupte până la primăvară.
„Conform Legii construcţiilor, din 15
noiembrie am solicitat oficial firmei Vectra Service măsuri de conservare a lucrărilor având în vedere că temperaturile au
scăzut pe timpul nopţii sub minus cinci grade şi conform tehnologiei de turnare a betonului la pistă, la temperaturi de sub cinci
grade calitatea betonului ce urmează a fi
turnat este periclitată. Firma ne-a trimis
măsurile luate pentru conservarea lucrărilor urmând a fi reluate atunci când temperatura va permite”, precizează vicepreşedintele CJ, Mihai Pascu.
Potrivit acestuia, pista este finalizată în
totalitate din punct de vedere al lucrărilor
de infrastructură, iar în ceea ce priveşte
turnarea ultimului strat, cel de beton de 41
de cm, lucrările sunt realizate în proporţie
de 50%, urmând ca restul să fie turnat când
temperaturile vor permite.

Pista are o lungime de 2920 de metri
şi 45 de metri lăţime. În urmă cu o lună,
preşedintele CJ, Aristotel Căncescu, declara că dorinţa sa este ca, în 2016, de pe
aeroportul din Braşov să se poată zbura.
Preşedintele CJ mai declara că se caută în
continuare investitori care să execute terminalul, pentru care,
deocamdată, CJ nu
deţine fondurile necesare.
„După 1989,
este al doilea aeroport nou care se
construieşte în
Europa de Est.
S-a mai cons truit unul la
Berlin” a
adăugat preşedintele
Consiliului
Judeţean
Braşov,
Aristotel
Căncescu.

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov doreşte ca aeroportul să fie dat în funcţiune în 2016

Vor continua investiţiile la Spitalul
Judeţean Clinic de Urgenţă din Braşov

16 milioane de euro plătite prin PNDR
fermierilor braşoveni

Finanţare pentru apă-canalizare şi
costumele populare ale mocanilor săceleni

Preşedintele CJ Braşov,
Aristotel Căncescu, a precizat că va continua reabi-

Peste 1.100 de braşoveni au
fost informaţi în legătură cu
oportunităţile de finanţare în

Consilierul judeţean săcelean Gavril Matei a obţinut
de la Consiliul Judeţean un

litarea clădirii existente, astfel ca unitatea sanitară să
fie una modernă.
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cadrul celei de-a doua etape
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5.000 de euro, ajutor
de la stat pentru tancuri
de răcire a laptelui
Evoluţia pieţei laptelui a
dovedit faptul că preluarea
zilnică a laptelui materieprimă, provenit de la fermele de mici dimensiuni
devine tot mai neatractivă
pentru procesatori din
cauza costurilor legate de
colectarea laptelui şi din
lipsa unei oferte cantitative concentrate.
Astfel, Guvernul României
a adoptat hotărârea privind
acordarea de subvenţii (ajutor de minimis) pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui.
Cuantumul sprijinului financiar este de 5.000 euro
per formă asociativă aferent
achiziţionării unui tanc de răcire cu capacitatea de 1.000
de litri. Suma cuprinde costurile aferente achiziţionării,
instalării tancului de răcire a
laptelui, instruirii necesare
pentru utilizarea acestuia,
precum şi asigurarea service-ului pentru o perioadă de
12 luni de la instalare.
Valoarea totală a sprijinului financiar este de
70.878.870 lei în cuantum de
maxim 5.000 de euro pentru
fiecare formă asociativă ce
cuprinde costurile aferente
achiziţionării şi instalării tan-

curilor de răcire a laptelui cu
o capacitate de maxim 1.000
de litri/unitate administrativă teritorială organizată la
nivel de comună.
Beneficiarii acestui sprijin
sunt crescătorii de animale
care deţin până la 5 capete
vaci şi îndeplinesc următoarele condiţii:
a. Fac parte dintr-o formă

asociativă constituită în cadrul unităţii administrative
teritoriale organizată la nivel de comună, în scopul
achiziţionării de tancuri de
răcire a laptelui;
b. Vacile de lapte ale
membrilor din forma asociativă sunt înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor;

c. Forma asociativă nominalizează o persoană responsabilă cu asigurarea bunei
funcţionări a colectării laptelui şi efectuării analizelor
privind calitatea laptelui.

Proceduri pentru
obţinerea subvenţiilor
Asociaţiile pot depune
până la 30 decembrie 2013

cererile pentru obţinerea avizului prealabil, împreună cu
documentele:
– copia actului de
constituire a formei
asociative, din care
să reiasă scopul constituirii acesteia, respectiv achiziţionarea
tancului de răcire a
laptelui pentru membrii săi;
– centralizator cu
membrii formei asociative care să ateste
numărul de vaci de
lapte pe fiecare
membru şi numărul
total de vaci de lapte;
– copia B.I./C.I.
al/a reprezentantului
legal al formei asociative;
– hotărârea adunării generale a asociaţiei prin care se aprobă achiziţionarea tancului de răcire
şi prin care membrii se angajează ca pe o perioadă de
2 ani, începând cu data de la
care sprijinul financiar a fost
acordat, menţin numă-rul de
vaci de lapte deţinute la data
acordării ajutorului şi nu
schimbă destinaţia utilizării
tancului de răcire.

După obţinerea acestui
aviz, asociaţiile vor depune
în perioada 20 ianuarie – 20
martie 2014 următoarele documente:
– document care atestă înscrierea vacilor de lapte ale
membrilor formei asociative în Registrul Naţional al
Exploataţiilor, eliberat în
funcţie de operatorul SNIIA;
– documente emise de primărie din care reiese punerea la dispoziţie, de către
aceasta a suprafeţei aferentă
instalării tancului de răcire,
precum şi a utilităţilor specifice necesare funcţionării
acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Toate facilităţile puse la dispoziţia asociaţiei de către
primărie sunt valabile pentru toată perioada funcţionării investiţiei realizate;
– factura proformă, din
care să reiasă valoarea de
achiziţie a tancurilor de răcire a laptelui, la nivelul preţului de piaţă;
– document al formei asociative referitor la identificarea codului bancar al acesteia.
Ajutorul de minimis se derulează prin centrul judeţean
al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Staţii de epurare ecologice pe modelul celei de la Viscri, la Criţ şi Roadeş
Staţii de epurare sută la
sută ecologice, precum cea
realizată la Viscri, de Mihai
Eminescu Trust şi inaugurată în 2011 de Prinţul Charles, ar putea fi construite în
alte zece sate din Transilvania, printr-o colaborare a
fundaţiei cu Ministerul Mediului.
Anunţul a fost făcut miercuri seară, la Londra, de ministrul Mediului, Rovana
Plumb, şi de preşedintele Mihai Eminescu Trust (MET),
Jessica Douglas-Home, informează Mediafax.
În urma semnării unui protocol, în aceeaşi zi, între cele
două instituţii, acestea ar
urma să coopereze pentru

„multiplicarea” proiectului
pilot al staţiei de epurare de
la Viscri în alte zece sate din
Transilvania: Alma Vii,
Biertan, Richiş, Mălâncrav
(judeţul Sibiu), Archita, Stejăreni (judeţul Mureş), Criţ,
Roadeş (judeţul Braşov),
Plăieşii de Jos şi Casinu Nou
(judeţul Harghita).
Deocamdată nu s-a precizat cum va fi finanţată realizarea celor zece staţii ecologice, ministrul Mediului spunând că la ora actuală se lucrează pentru studiul de fezabilitate. Rovana Plumb a
mai precizat că, luând în considerare proiectul care a fost
deja implementat la Viscri,
ar dura aproximativ şase luni

să fie realizată o astfel de staţie. La rândul ei, Jessica Douglas-Home s-a declarat

„deosebit de entuziasmată”
de colaborarea încheiată cu
Ministerul Mediului.

Staţia de epurare lagunară, proiectul-pilot implementat la Viscri, oferă un
sistem ecologic de tratare a
apelor, cu o investiţie şi costuri de întreţinere minime,
în comparaţie cu un sistem
chimic şi mecanizat. În principiu, preţul unei staţii de
epurare lagunare este de
şase ori mai mic decât dacă
s-ar realiza o staţie convenţională. Staţia lagunară pentru o populaţie de 2.000 de
persoane costă 384.038,38
euro, iar cea pentru o populaţie de 1.000 de persoane
costă 263.663,38 euro.
În cadrul colaborării, ar
urma să fie realizate patru
staţii lagunare pentru locali-

tăţi cu 2.000 de locuitori şi
şase pentru localităţi cu
1.000 de locuitori.
Staţia de epurare lagunară
funcţionează datorită bacteriilor vii care degradează apa
uzată menajeră. Epurarea
biologică se desfăşoară prin
intermediul lagunelor, în
mod natural, fără recirculare, această metodă asigurând
un grad înalt de epurare.
La Viscri au fost realizate
trei lagune, în care se deversează apele uzate din cele
120 de gospodării, având un
volum total de 3.644 metri
cubi şi un debit mediu de
61,8 metri cubi pe zi, iar timpul de reţinere este de aproximativ 59 de zile.
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CE a aprobat 82,7 milioane de
euro pentru centura ocolitoare
Comisia Europeană a
aprobat miercuri, 11 decembrie 2013, o investiţie
de 82,7 milioane de euro
de la Fondul European de
Dezvoltare Regională
(FEDR) pentru construcţia unei centuri ocolitoare
de 18,5 km pentru municipiul Braşov, informează
un comunicat al CE dat
publicităţii la Bruxelles.
Proiectul vizează ameliorarea accesibilităţii celui de al
şaptelea oraş ca mărime din
România, în beneficiul industriei, afacerilor şi turismului. În timpul realizării
proiectului ar urma să se
creeze 740 de joburi.
„Această investiţie este un
exemplu pentru modul în
care fondurile regionale ale
UE pot îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale cetăţenilor,
ajutând în acelaşi timp regiunile să devină locuri mai
bune pentru a face afaceri. O
infrastructură de transport sigură este fundamentală, nu
numai pentru funcţionarea
pieţei interne a UE, ci şi pentru bunăstarea economică şi
socială a populaţiei”, a declarat comisarul european
pentru politică regională, Johannes Hahn.
Investiţia se derulează prin
Programul Operaţional Sectorial Transport în cadrul
axei prioritare „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în
scopul realizării unui sistem
de transport naţional suste-

nabil”. UE va cofinanţa proiectul cu
82,7 milioane de euro
de la FEDR, investiţia totală ridicându-se
la 120 de milioane de
euro.
Proiectul urmează
să fie implementat
până în martie 2015 şi
este alcătuit din trei
secţiuni. Prima este de
7,29 km şi vizează
construcţia segmentului de drum ocolitor
între DN1 şi DN11, a
doua are o lungime de
4,92 km şi realizează
conexiunea dintre
DN11 şi DN13, iar ultima, de 6,34 km, va
asigura legătura dintre DN13 şi DN1.
Porţiunea de 6,34
kilometri a fost deschisă traficului la începutul
acestei luni.
Proiectul „Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Braşov, Lot 1: Tronson I, DN1 – DN11 şi Lot 2:
Tronson III, DN13 – DN1”
face parte din Axa Prioritară
2 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem
naţional durabil de transport.
Reprezentanţii Companiei de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) au precizat
că lucrările au întârziat, mai
bine de şase luni, din cauza
procesului de expropriere,
care a durat foarte mult, ţi-

cum este executarea nodului
intermodal de cale ferată de
la Feldioara, precum şi construcţia autostrăzilor Bucureşti – Ploieşti – Comarnic –
Braşov, precum şi autostrada Braşov – Sibiu. „Practic,
centura ocolitoare va asigura deversarea traficului din
judeţele Covasna şi Harghita către autostradă, spre cele
două direcţii de referinţă:
Bucureşti sau Sibiu şi, de
aici, spre graniţă.

Finanţare şi pentru
legătura cu aeroportul

nând cont că, în total, s-au
expropriat 326.000 de metri
pătraţi, şoseaua trecând şi pe
terenuri private, dar şi din
cauza necesităţii găsirii unor
soluţii tehnice pentru lucrări
care nu erau prevăzute, cum
ar fi mutarea traseului unei
magistrale de gaz, care de
fapt a decalat termenul de
inaugurare cu o bucată de
timp. „Procesul de expropriere a fost destul de dificil, am
avut şi o situaţie în care am
fost nevoiţi să apelăm la executorul judecătoresc pentru
a putea începe lucrările pe
respectiva porţiune. Totodată, au trebuit relocate două
conducte magistrale, şi lucrarea a fost dificilă ţinând cont

că era deja vremea rece”, a
explicat Viorel Costea, directorul Direcţiei Regionale de
Drumuri şi Poduri Braşov.
Directorul general al
CNADR, Narcis Neaga, a
afirmat la festivitatea de
inaugurare că Braşovul va
deveni un centru nodal şi
pentru viitoarele construcţii
de autostrăzi Braşov – Sibiu
şi Braşov – Bacău.
De asemenea, primarul
George Scripcaru a declarat
că este bucuros că s-au terminat lucrările la acest tronson, adăugând că este supărat că lucrările la centura municipiului nu au putut fi finalizate în întregime, având
în vedere insolvenţa firmei

Alpine Bau GmbH.
„Sper că în perioada de
iarnă se vor derula procedurile de achiziţii pentru dublarea tronsonului II care face
legătura între DN11 şi DN13
cu o lungime de 4,92 km, în
partea de nord a oraşului, şi
finalizarea tronsonului I ca
urmare a insolvenţei firmei
Alpine Bau GmbH, în lungime de 7,92 km, care face
legătura între DN1 şi
DN11”, a spus primarul.
La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Mihai Pascu, a precizat că această investiţie
este extrem de importantă
având în vedere alte investiţii de anvergură din Braşov,

Scripcaru a mai spus că se
are în vedere pregătirea pentru perioada de finanţare
2014 – 2020 a legăturii între
viitorul aeroport internaţional Braşov – Ghimbav, cu
ocolire a oraşelor Ghimbav
şi Codlea şi ieşire în DN1 între Codlea şi Dumbrăviţa,
dar şi legarea acestor căi rutiere de viitorul drum expres
Sfântul Gheorghe – Braşov.
Traseul variantei de ocolire a municipiului Braşov,
Tronson III DN 13 – DN 1
se desprinde din centura
existentă care face legătura
între DN11 şi DN13 (Tronsonul II) printr-un pasaj superior ce traversează DN 13
(legătura între varianta de
ocolire şi DN 13 se realizează prin intermediul unui nod
rutier). Contractul de lucrări
a fost atribuit firmei VECTRA SERVICE S.R.L, iar
consultanţa este asigurată
de firma EGIS ROMANIA
S.A.

Vor continua investiţiile la Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă din Braşov
Cum bugetul alocat de
Guvern Braşovului atât pentru anul acesta, cât şi pentru
anul viitor este insuficient
pentru conturarea unor investiţii de anvergură, cum ar
fi un nou spital, executivul
Consiliului Judeţean Braşov
are în plan extinderea staţionarului central al Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă.
Preşedintele CJ Braşov,
Aristotel Căncescu, a precizat că, pentru început, va
continua reabilitarea clădirii
existente, astfel ca unitatea
sanitară să fie una modernă
şi să corespundă cerinţelor
actuale.
„În următorii doi ani, nu
cred că vom reuşi să cons-

truim un spital nou. Şi bugetul alocat Sănătăţii la nivel naţional în 2014 nu este
deloc mare, astfel că nu permite amenajarea de noi spitale. Vom finaliza modernizarea întregului spital aşa
cum am făcut în urmă cu doi
ani doar pentru corpul A. În
final, vom avea un spital
modern la standarde înalte.
Totodată, avem în vedere o
extindere a spitalului în curtea acestuia. Am consultat
arhitectul şef şi o serie de
specialişti şi vom lua o decizie”, a explicat Aristotel
Căncescu.
Lucrările de reabilitare a
corpului B al Spitalului Judeţean înseamnă recompar-

timentări, astfel ca fiecare
salon să aibă grup sanitar,
refacerea în totalitate a instalaţiei electrice, de gaz,
apă şi, dacă va permite bugetul, şi cumpărare de mobilier. Investiţia se desfăşoară pe o perioadă de un an, iar
conform estimărilor vor fi
investite în total 3 milioane
de euro.
Executivul judeţean deşi
este nemulţumit de fondurile de care a dispus pentru investiţii şi drumuri judeţene
a reuşit să continue proiecte
importante care au mare
greutate în economia de
dezvoltare.
Judeţul a reuşit să dobândească un suport obiectiv de

dezvoltare pe termen lung
datorită unor proiecte extrem
de importante, nu doar pentru Braşov, ci şi pentru întreaga regiune.
„Anul acesta, 2013, sigur
a avut legătură cu cifra 13,
pentru că a fost un an cu
foarte multe probleme, cu
bani puţini, din păcate. A
fost un an totuşi foarte important. A fost un an în care
am demarat lucrări importante. Am început construcţia pistei, chiar şi pentru cei
mai sceptici, aeroportul a devenit o realitate. În maxim
doi ani de zile el va fi finalizat”, a declarat Aristotel
Căncescu, preşedintele CJ
Braşov.
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A fost aprobată
„Strategia de dezvoltare”
a municipiului Făgăraş

Proiectul strategic al Făgăraşului, votat pe 1 decembrie
în sala Dietei a Cetăţii Făgăraşului, cuprinde nu mai puţin de 63 de pagini, cu puncte concrete şi de perspectivă
pentru viitorul comunităţii.
Printre altele, proiectul de
strategie prevede obiective
concrete precum extinderea
şi modernizarea reţelei de
apă şi canalizare a municipiului Făgăraş, îmbunătăţirea eficienţei energetice aferente sistemului centralizat
de încălzire, implementarea
sistemului de management
al sistemului public de iluminat şi conectarea tuturor
străzilor la sistem, managementul integrat al deşeurilor,
pachete de proiecte integrate pentru dezvoltarea Cetăţii
şi a centrului vechi.
Alte obiective importante
pentru Făgăraş sunt moder-

nizarea infra structurii de sănătate, modernizarea Parcului
Municipal Regina Maria, revitalizarea cinematografului Transilvania ca centru multifuncţional, reabilitarea
ştrandului oraşului, sprijinirea
iniţiativelor de
conectare cu
diaspora făgărăşeană sau marketing pentru
atragerea de investitori în
Făgăraş. Totodată, autorităţile vor urmări elaborarea
unui brand turistic al Făgăraşului şi sprijinirea unei
campanii de promovare la
nivelul Ţării Făgăraşului,
prin organizarea de evenimente pentru atragerea turiştilor. Lucrarea a avut în
vedere toate localităţile din
Ţara Făgăraşului, pentru a
crea un mediu în care Făgăraşul să joace un posibil rol
central, de coeziune, între
toate comunităţile.
Primarul Sorin Mănduc a
ţinut să precizeze că strategia nu e a Primăriei, nici a
primarului, nici a consiliului, ori a unui grup de oameni, ci este un set de obiective strategice, pentru întreaga comunitate a Făgăraşului
şi a Ţării Făgăraşului.
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16 milioane de euro
plătite prin PNDR
fermierilor braşoveni
Peste 1.100 de braşoveni au
fost informaţi în legătură
cu oportunităţile de finanţare prin PNDR, în cadrul
celei de-a doua etape de informare a CARAVANEI
APDRP, desfăşurate în judeţul Braşov în perioada
septembrie-noiembrie 2013.
Caravana de informare a trecut prin localităţile: Şercaia,
Drăguţ, Dumbrăviţa, Bran,
Feldioara, Prejmer, Rupea,
Sâmbăta de Sus, Viştea de
Jos, Tărlungeni, Cristian,
Ghimbav, Vulcan, Voila,
Moieciu de Sus şi Hoghiz.
Au fost organizate întâlniri în fiecare localitate din
traseul acestei caravane, cu
ocazia cărora s-au dezbătut
subiecte precum oportunităţile de finanţare pentru perioada 2014 – 2020, prevenirea neregulilor în implementarea proiectelor finanţate din Fondul European
Agricol de Dezvoltare Rurală, întocmirea corectă a dosarelor de plată şi achiziţii,
respectarea graficului de eşalonare a plăţilor etc.

APDRP a lansat la finele
lunii februarie campania de
informare „PNDR vine în
satul tău”, care a vizat derularea unui circuit naţional de
informare a beneficiarilor
PNDR 2007 – 2013 privind
fondurile europene acordate
prin acest program. Campania s-a realizat sub forma
unei caravane informative,

în cadrul căreia 15 rulote expoziţionale au parcurs un traseu prin toate judeţele ţării.
Aceste caravane au efectuat
săptămânal deplasări în peste 3.200 de comune, timp de
10 luni, astfel încât să poată
oferi informaţii către
160.000 de beneficiari ai
PNDR, cât şi publicului larg.
Obiectivul principal al cam-

paniei a fost creşterea indicelui de absorbţie efectivă şi
corectă a fondurilor nerambursabile acordate prin
PNDR.
În prima etapă a acestei
campanii, mai precis în perioada 13 martie – 17 iunie
2013, caravana de informare a APDRP a traversat
1.520 de localităţi, peste
71.500 de persoane din mediul rural şi urban fiind informate despre măsurile de
finanţare prin PNDR. Cele
mai dezbătute subiecte au
fost: accesarea creditelor
agricole, derularea corectă a
proiectelor şi plăţile pe suprafaţă.
România a atras în acest
an din fondurile europene
destinate agriculturii şi dezvoltării rurale circa 2,35 miliarde de euro, o sumă foarte apropiată de obiectivul
propus pentru 2013, de 2,5
miliarde de euro.
La nivelul judeţului Braşov au fost plătite aproape
16 milioane de euro pentru
proiectele aflate în implementare.

Grădiniţă modernă
inaugurată la Sânpetru

Au fost premiaţi cei mai buni sportivi din judeţul Braşov
în anul 2013

Comuna Sânpetru are cea
mai modernă grădiniţă din
judeţ! Cu o suprafaţă construită de peste 1.000 mp, grădiniţa are parter şi etaj, unde
există sală de mese, bucătărie, vestiare, cabinet medical, grupuri sanitare şi administrative cu dotări de ultimă
generaţie.
În urma unui sondaj efectuat în 2012, s-a stabilit că
prioritatea numărul unu a comunei Sânpetru era con-struirea unei noi grădiniţe cu
program de 8 ore, cea existentă, cu program de 4 ore fiind insuficientă, iar copiii
erau daţi la grădiniţele din
Braşov.
Trebuie menţionat că, în ultimii 10 ani, comuna Sânpetru a înregistrat un adevărat
boom demografic, aici mutându-se în special familii tinere,
dinamice, numărul locuitorilor crescând de la puţin peste
2.000 la peste 5.000 în prezent. Grădiniţa nouă este la

Consiliul Judeţean Braşov
a premiat şi în acest an cei
mai buni sportivi şi antrenori
din Braşov (care practică un
sport individual, care este ramură olimpică).
Consililerul judeţean Dragoş Crăciun, preşedintele
Comisiei de Sport a CJ Braşov, a anunţat în ultima şedinţă de plen cine sunt câştigătorii desemnaţi de presa
locală.
El a propus alocarea sumei de 18.000 de lei pentru
premierea celor care au obţinut rezultate de excepţie în
acest an, la patru categorii
de vârstă.
Astfel, la categoria copii,
premiile sunt de 1.000 de lei,
la juniori – 1.5000 de lei, la
tineret – 2.000 de lei şi la seniori – 2.500 de lei.

cele mai înalte standarde, cu
o capacitate de 100 de locuri
cu posibilitate de extindere.
,,Este cea mai mare realizare a noastră pe 2013, mai
ales dacă ţinem cont că este
construită din buget propriu,
având şi sprijinul Consiliului Judeţean. Investiţia a depăşit 4 milioane de lei,
creând noi locuri de muncă
în comună, corpul didactic
al grădiniţei dispune de 8
educatoare şi un personal auxiliar de 10 persoane, angajat exclusiv din Sânpetru”,
spune primarul comunei,
Ioan Marcel Rusu (foto).

SENIORI
Ghişoiu Adrian – Haltere –
CSM Braşov: vicecam-pion
european, triplu campion na-

ţional la seniori, dublu
campion naţional la tineret,
locul 3 la Campionatul Naţional de tineret.
Antrenor:
Ludovic Orban

TINERET
Ştefan Rareş
Ion – pistol liber, standard şi
aer comprimat – CSU Braşov: dublu campion naţional,
dublu vicecampion naţional,
locul 3 la campionatul naţional, locul 3 la Cupa României.
Antrenor: Bălan Cristina
Elena

JUNIORI
Caia Mădălina – lupte libere – CS „Ţara Bârsei 2011
Braşov”: dublă campioană
naţională, vicecampioană
naţională.
Antrenor: Albu Horaţiu

COPII
Ştefan Cristina – patinaj
artistic – CSU Braşov: campioană naţională la patinaj
artistic pe gheaţă, câştigătoare a Cupei României la patinaj artistic, campioană mondială pe role.
Antrenor: Ancuţa Luminiţa

Rareş Dumitrescu
A primit premiul pentru
întreaga sa activitate sportivă: vicecampion olimpic

Londra 2012, campion mondial Antalya 2009 (echipe),
vicecampion mondial Antalya 2009 (individual), campion european Izmir 2006,
vicecampion european Plovdiv 2009, vicecampion European Legnano 2012, bronz
Campionatul Mondial Paris
2010, bronz Campionatul
European Zalaeghesheg
2005, 35 de clasări pe podium la cupe mondiale şi
Grand Prixuri, 14 titluri de
campion naţional.
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Finanţare nerambursabilă
de peste 6,3 milioane
de lei pentru 15 primării
ţirea infrastructurii din localităţi, fie că este vorba de utilităţi publice sau de reţele informatice, reprezintă o preocupare constantă a noastră şi
suntem mulţumiţi că în urma
implementării acestui proiect 15 primării îşi vor moderniza activitatea”, a spus
Aristotel Căncescu imediat
după semnarea contractului.
Valoarea totală a proiectului este de 6,530 milioane
de lei, 98% din fonduri fiind
nerambursabile. Diferenţa de
2% o reprezintă contribuţia
Consiliului Judeţean Braşov
care în perioada de implementare a proiectului se va
ridica la suma totală de
130.606,65 lei.

Servicii on-line
pentru cetăţeni
Consiliul Judeţean Braşov, în calitate de lider de
proiect, a câştigat o finanţare nerambursabilă de
6,399 milioane de lei pentru achiziţionarea unui
sistem informatic integrat
destinat gestiunii Registrului Agricol.
Acesta va fi în format electronic, de care vor beneficia
15 primării din judeţ.

Este vorba despre localităţile Apaţa, Augustin, Bod,
Caţa, Feldioara, Fundata,
Ghimbav, Jibert, Măieruş,
Predeal, Rupea, Săcele, Sânpetru, Teliu şi Zărneşti, cu
care Consiliul Judeţean a încheiat un parteneriat aprobat
în plen, încă din luna mai a
acestui an.
Proiectul este finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competiti-

vităţii economice” 2007 –
2013. Marţi, 3 decembrie,
şeful administraţiei judeţene, Aristotel Căncescu, şi
ministrul pentru Societatea
Informaţională, Dan Nica,
au semnat contractul de finanţare. „Mă bucur că am
putut accesa aceste fonduri
europene care se adaugă celorlalte finanţări pe care
Consiliul Judeţean le-a obţinut în ultimii ani. Îmbunătă-

Proiectul se va derula în
următoarele 16 luni, timp în
care primăriile vor fi dotate
cu echipamente informatice
prin utilizarea cărora calitatea serviciilor oferite cetăţenilor va creşte. Prin intermediul unui portal, cetăţenii localităţilor respective vor putea consulta on-line informaţiile din Registrul Agricol,
vor putea declara de la distanţă producţia, tranzacţiile
şi orice evenimente care privesc gospodăria sau exploa-

taţia lor agricolă înregistrată în Registrul Agricol, vor
putea cunoaşte în orice moment situaţia privind taxele
şi impozitele locale şi chiar
îşi vor putea plăti pe internet
datoriile la bugetul local.

Dotări de ultimă
generaţie pentru
15 primării
În cadrul proiectului, fiecare primărie va fi dotată cu
câte patru calculatoare, o imprimantă multifuncţională,
un echipament de reţea şi un
dispozitiv de conectare, o tabletă şi o imprimantă portabilă. De asemenea, primării-

le vor dispune de licenţe atât
pentru sistemul de operare şi
gestiune a bazelor de date,
cât şi pentru administrarea
sistemului, registrul agricol,
taxe-impozite locale, managementul documentelor, domeniul financiar-contabilitate, resurse umane, buget şi
managementul proiectelor.
Totodată, la Consiliul
Judeţean Braşov vor exista
cinci servere care vor gestiona aplicaţiile. Noile calculatoare, precum şi cele deja
existente în cadrul primăriilor vor fi interconectate,
iar conexiunea la Internet
Broadband va fi securizată.

CJ vinde acţiuni de la parcurile
industriale Metrom şi Carfil
Consiliul Judeţean Braşov a aprobat în şedinţa
de luni, 9 decembrie, scoaterea la vânzare de acţiuni
de la societăţile care administrează parcurile industriale Metrom şi Carfil.
În acest scop, consilierii judeţeni au aprobat suma de
100.000 de lei pentru efectuarea reevaluării valorii acţiunilor şi activelor de la
cele două societăţi comerciale care administrează
parcurile industriale.

Conform prevederilor legale, banii obţinuţi din
parcurile industriale trebuie folosiţi tot pentru amenajarea sau modernizarea
unor parcuri industriale.
Tot la şedinţa de luni s-au
aprobat şi mandatele consilierilor care vor constitui
AGA la cele două companii, precum şi indemnizaţia pe care aceştia o vor încasa şi care va fi un procent din salariul directorului general.

Finanţare pentru apă-canalizare şi costumele populare ale mocanilor săceleni
Consiliul Judeţean Braşov
a încheiat un parteneriat cu
Primăria Săcele pentru finanţarea lucrărilor de apăcanal pentru cartierele Turcheş şi Baciu, pe străzile
Morii, Cerbului, Smârdan şi
Meseriaşilor.
Contractul de asociere dintre Consiliul Judeţean şi Primăria Săcele este de 350.000
de lei, fondurile fiind alocate pentru lucrările la reţelele
de apă şi canalizare din cele
două cartiere, a precizat consilierul judeţean săcelean
Gavril Matei (foto), cel care a
solicitat finanţarea lucrărilor.
În altă ordine de idei, Matei a mai precizat că admi-

nistraţia judeţeană a
mai alocat încă
80.000 de lei pentru
reabilitatea instalaţiilor electrice pentru şcolile din Săcele. „Mai trebuie spus
că finalizarea centurii municipiului Săcele este meritul colaborării dintre reprezentanţii Consiliului Local Săcele
din plan local cu
Consiliul Judeţean şi
parlamentarii de
Braşov, aleşi de săceleni, iar un merit
deosebit în acest
sens îl are preşedin-

tele Aristotel Căncescu”, ne
spune Gavril Matei.
Consilierul judeţean a ţinut să precizeze că, pentru
anul viitor, voi susţine în
continuare alocarea sumelor
necesare pentru continuarea
lucrărilor de infrastructură
la reţeaua de apă şi canalizare a municipiului.
Matei Gavril a anunţat că a
promovat şi a obţinut şi finanţarea pentru solicitarea venită din partea Asociaţiei „Port
Vicum”, prin care se vor confecţiona costume populare
tradiţionale mocă-neşti, pentru care administraţia judeţeană a prevăzut chiar la sfârşitul acestui an 20.000 de lei.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Iarna turistică braşoveană
Sosise iarna şi în 1979, iar
Braşovul intrase într-un nou
sezon turistic, scria R. Pleşa, care se întreba, totodată
şi retoric, dacă scumpul nostru oraş era pregătit să-şi primească oaspeţii?
La această abisală întrebare răspunsese mai întâi tov.
Longhin Jucan, „derector” al
O.N.T. „Carpaţi”. „Câteva
din noutăţile acestei ierni: turiştii vor beneficia în Poiana
Braşov, de un nou şi modern
hotel, „Piatra Mare” cu o capacitate de 350 de locuri, o
piscină („Cristal”) amplasată pe malul lacului, dotată cu
bazin de înot, saună, o sală
de gimnastică, bar, dar şi cofetărie” (la Complexul „Favorit”), care se deschisese
chiar pe 1 decembrie 1979,
numai că atunci ziua naţională se sărbătorea pe 23 august. „Pe lângă acestea, mai
susura Longhin Jucan, toate hotelurile, cabanele, restaurantele existente au fost
renovate. Acum ne preocupă pregătirile de revelion,
care va fi organizat în toate
unităţile, precum şi pentru

tradiţionalul gastroprogram”.
Toarşu’ Vasile
Dobre, „şăf” oficiu la O.J.T. Braşov declara mieros următoarele:
„În ziua de 29 noiembrie am raportat îndeplinirea sarcinilor de
plan pe primii 4
ani ai cincinalului. Este o realizare pe care am
vrea să o îmbogăţim cu noi rezultate în acest sezon. Pe lângă pregătirile –
să le zicem tradiţionale – de
revelion, în actualul sezon
de iarnă vom pune la dispoziţia solicitanţilor o şcoală
de schi la Clăbucet-sosire,
unde vom avea o a doua linie de teleschi, o instalaţie
de „babyschi” ca şi pârtii
pentru săniuţe. Pentru turişti,
vom organiza seri de cabană la Cioplea, cu obiceiuri
tradiţionale de iarnă, ca şi
excursii în frumoasele împrejurimi ale staţiunii noas-

tre. La aceasta se adaugă serile distractive cu program
folcloric, pe care le vom organiza în unităţi, ca şi proiectarea de filme de agrement turistic la discotecile
„Orizont” şi Cioplea”, concluziona tov. Vasile Dobre.
Un alt tovarăş de nădejde,
Ioan Birăiescu, preşedintele
agenţiei B.T.T. spunea impetuos-encomiast : „Vrem să
oferim tinerilor o vacanţă de
iarnă instructivă şi odihnitoare, în toate taberele pen-

tru elevi. Revelionul tineretului, de pregătirea căruia ne
ocupăm în prezent, sperăm
să fie mai frumos şi...
într-adevăr tineresc. Vom întreprinde excursii tematice
sub genericul „Să ne cunoaştem patria socialistă”, seri
cultural-educative (păi, se
putea fără ele? N.n.) la unităţile noastre din Codlea şi
Săcele, concursuri cu săniuţe şi alte activităţi sportive”.
„Drum Nou”
3 decembrie 1979

Zilele filmului la sate: în judeţul Braşov
În perioada 7 decembrie
1986 – 31 ianuarie 1987, se
va fi deşfăşurat, în localităţile rurale din judeţul Braşov, cea de-a 30-a ediţie a
manifestării coltoral-educative „Zilele filmului la sate”,
care – integrată organic Festivalului naţional „Cântarea
României” – şi-a sporit an de
an „sfera de cuprindere şi
eficienţa educativă în rândurile celor care trăiesc şi muncesc la sate”, scria pentru
„DN”, tov. Aurel Boeriu, director al Întreprinderii Cinematografice Judeţene.
În calendarul manifestărilor vor fi figurat, de asemenea, „acţiuni menite să sprijine activitatea agrozootehnică şi de răspândire a cunoştinţelor materialist-ştiinţifice”. O importanţă egală
se va fi acordat dezbaterilor,
spectacolelor literar-artistice, concursurilor tematice,
matineelor duminicale cu
elevii, expunerilor pe tema,
comunistă, evident, „Omul
nou în centrul creaţiei cinematografice”.
Filmele ce vor fi fost proiectate atunci pe ecranele să-

teşti, alcătuiau o diversitate
tematică şi de gen, de invidiat, la prima vedenie, ponderea deţinând-o, evident,
„peliculele româneşti, al căror nivel calitativ artistic şi
a căror problematică vor fi
în măsură să satisfacă multiplele preferinţe”.
În acest cadru, Întreprinderea Cinematografică Judeţeană Braşov acorda un „loc
prioritar” programării filmelor din producţia autohtonă,
dintre care multe erau în premieră pentru sate: „Noi, cei
din linia întâi”, în regia exmaestrului Sergiu Nicolaescu sau Serge Nicolaesco,
cum îl numeau „francejii”,
apoi „Bătălia din umbră”, regia Andrei Blaier, cu Ilarion
Ciobanu în rolul principal,
„Furtună în Pacific”, (film
marinăresc, care îi va fi plăcut lui Traian Băsescu! n.n.)
în regia lui Nicu Stan, „Vară
sentimentală” (cinefilii de
atunci îl numeau „Vacă sentimentală”! n.n.) de Francisc
Munteanu, „Racolarea”, un
fel de film cu un James Bond
autohton, de George Cornea,
cu Florin Piersic, „Colierul

de turcoaze”, din seria „Mărgelatu”, cu acelaşi Florin
Piersic în rolul principal,
„Întunecare”, ecranizare
după Cezar Petrescu, regia
Alexandru Tatos, cu Ion Caramitru, şi alte filme mai puţin cunoscute ca: „Marele
premiu”, „Al patrulea gard,
lângă debarcader”, regia
Cristiana Nicolae, „Clipa de
răgaz”, regia Şerban Creangă, „Căutătorii de aur”, regia Alecu G. Croitoru, ecranizare după americanul Jack
London.
De asemenea, repertoriul
cuprindea şi alte premiere
pentru cinematografele rurale, ţărăneşti, filme din producţia ţărilor socialiste frăţeşti şi a altor ţări, probabil
din „lagărul capitalist”, îmbrăţişând toate genurile cinematografice, într-o tematică de „largă diversitate”.
Pentru ca mesajul filmelor
artistice şi documentare să
fie din plin valorificat „în vederea dezvoltării conştiinţei,
a educaţiei patriotice, revoluţionare, în spiritul dragostei de muncă şi al marilor îndatoriri ce revin oamenilor

muncii din mediul rural”,
scria cu aplomb şi avântat
tov. Boeriu, vor fi organizate dezbateri, simpozioane,
prezentări de filme documentare pe teme ideologicocomuniste cum erau: „Filmul în sprijinul cunoaşterii
şi generalizării experienţei
înaintate, a tehnologiilor de
înaltă eficienţă pentru dezvoltarea intensivă a agriculturii şi realizarea obiectivelor noii revoluţii agrare”, sau
„Mari ctitorii ale Epocii Nicolae Ceauşescu” (sau Iepocii! n.n.), „Momente din lupta poporului român pentru libertate şi independenţă naţională”, „Tineretul – factor
activ în construirea socialismului”, „România pentru o
lume fără arme şi fără războaie”, „Filmul în slujba cunoaşterii adevărului despre
lume şi viaţă” etc. Era un
program de-a dreptul complex, „divers, atrăgător”,
care, se spera că va trezi, ca
de fiecare dată, atunci, „interesul iubitorilor celei de-a
şaptea arte”.
„Drum Nou”
7 decembrie 1986

Tehnic – club pionieresc
Creaţia tehnică pionierească ţinea deja, în judeţul Braşov, de o bogată tradiţie,
scria pentru „DN”, I. Codrin.
An de an, concursurile „minitehnicus” au confirmat la
nivel naţional „intensa activitate desfăşurată în cercurile tehnico-aplicative din
şcolile noastre primare şi
gimnaziale, de la casele pionierilor şi şoimilor patriei”.
Cu toate acestea, marile
deziderate ale festivalului
naţional „Cântarea României”, exigenţele sale sporite, puneau şi în faţa unităţilor pioniereşti din judeţul
nostru „sarcini noi pe linia
creaţiei tehnice”.
În acest context, eforturile întreprinse de cadrele didactice conducătoare de cercuri, de „comandamentele
pioniereşti” locale, se impuneau a fi coordonate şi stimulate la nivel judeţean, sublinia panegiricos I. Codrin.
Un astfel de rol şi-a asumat
„Tehniclubul pionieresc”, recent constituit pe lângă „Casa
pionierilor şi şoimilor patriei”
din Braşov. Numeroşi pionieri, cadre didactice, ingineri
şi tehnicieni din întreprinderi
braşovene, precum şi specialişti invitaţi de la Muzeul tehnic din Bucureşti, au făcut din

însăşi festivitatea inaugurării
clubului „o manifestare de
adâncă rezonanţă”, abisală
chiar, în cadrul festivalului
menţionat.
Importante erau însă
obiectivele propuse, între
care acordarea de asistenţă
tehnică de specialitate tuturor cercurilor de profil din
judeţul Braşov se înscria evident pe primul plan.
Facilitând accesul micilor
tehnicieni la colecţii de proiectare tehnice, schiţe, desene
şi liste bibliografice, filme cu
caracter tehnico-ştiinţific, clubul cu pricina îşi propunea curajos ca prin intermediul filialelor sale ce vor fiinţa în toate casele pionierilor şi „şloimilor” (cum se spunea ironic,
pe atunci! N.n.) patriei din
„giudeţ”, să organizeze întâlniri periodice ale pionierilor
din cercuri cu inovatori, inventatori şi specialişti din întreprinderi, schimburi de experienţă cu cercuri tehnicoştiinţifice din unităţile economice, vizite tematice în întreprinderi, expoziţii ştiinţifice
şi alte acţiuni menite să familiarizeze copiii cu „diverse aspecte ale ştiinţei şi tehnicii
contemporane”.
„Drum Nou”
6 decembrie 1978

Punerea în funcţiune a noilor
capacităţi de producţie şi a locuinţelor
În luna decembrie a anului
1978, activitatea în domeniul
investiţiilor intrase într-o
„perioadă hotărâtoare”, mai
ales că, prin forţa lucrurilor,
în această lună erau concentrate punerile în funcţiune
pentru un număr însemnat de
capacităţi de producţie în industrie, agricultură şi transporturi, pentru numeroase
obiective sociale, edilitargospodăreşti şi în special blocuri de locuinţe, scriau optimist cei de la „DN”.
În judeţul Braşov, potrivit
„Direcţiei judeţene de statistică”, în 11 luni ale anului
1978 „s-au pus în funcţiune
fonduri fixe însumând valoric 77 % din planul anual, predându-se beneficiarilor, printre altele, cca. 40 de capacităţi noi sau dezvoltări în industrie şi agricultură, precum
şi aprox. 5.600 de apartamente şi garsoniere în blocuri.
Dar, în luna decembrie trebuia să se predea beneficiarilor alte circa 25 de obiec-

tive mai importante numai în
industrie, plus alte câteva,
restanţe din perioadele anterioare ale anului”.
De asemenea, mai rămăseseră de finalizat, potrivit
D.J.S. Braşov, aproape 2.000
de apartamente şi 10 cămine de nefamilişti.
Evident că „sarcini deosebite” reveneau unităţilor de
construcţii ce îşi desfăşurau
activitatea pe platformele întreprinderilor din ramura construcţiilor de maşini şi chimiei, unde erau concentrate
majoritatea obiectivelor, şi în
mod special la „Tractorul”
Bv., Întreprinderea de Autocamioane Bv., I.U.S., „Electroprecizia” Săcele, I.M.
Codlea, respectiv combinatele chimice din Făgăraş şi
Victoria, „Colorom” Codlea,
Întreprinderea chimică Râşnov, I.U.C. Făgăraş.
„Drum Nou”
6 decembrie 1978
Iulian Cătălui
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Predealul în orizontul
de istorie nouă

Ca să scrii despre Predeal,
era neapărată nevoie să ai suflet de poet, credea L. Comşia, şi acest lucru din cel puţin două motive: „Aici, la o
altitudine de 1.100 de metri,
în eternitatea pădurilor de
brad, urmărind alternanţa
deal-vale (mă rog, asta e din

Lucian Blaga, pour les connaiseurs, n.n.!) ca nişte silabe accentuate şi neaccentuate, ai sentimentul că, într-adevăr, muntele face parte indisolubil, din existenţa oamenilor. În al doilea rând, este
vorba de sonanţa numelui.
Cine nu cunoaşte Predealul?”

După această introducţie poetizantă, autorul trece la cei
35 de ani de „lume nouă, de
lume dreaptă, odată cu acel
August 1944, epoca înnoirilor a început şi la Predeal ca-n
toată România socialistă”. În
1979, oraşul primea peste
22.000 de oaspeţi de pe tot

cuprinsul României, din toate colţurile lumii, pentru aceştia înălţându-se parcă din
„pieptul munţilor”, 7 hoteluri
noi, moderne, confortabile,
cu nume de „strălucitoare rezonanţă” – „Clăbucet plecare şi sosire” (hâm, ce rezonanţă orbitoare o fi aici, nu

ştim!), „Trei Brazi”, „Cioplea”, „Orizont”, „Predeal”,
„Turist”, pentru ei s-au construit şi modernizat numeroase vile, campinguri şi hanuri
cu o capacitate totală de peste 4.000 de locuri. Din 1948
şi până-n 1979, numărul locuinţelor a crescut cu 532 de

apartamente, din cele 238 de
imobile cât numără fondul locativ, 15 erau blocuri noi, un
modern complex comercial,
o policlinică cu 10 secţii, o
casă de cultură, 3 şcoli generale, un liceu de filologie-istorie şi câte şi mai câte...
„Drum Nou” –1979

Marile uzine la 30 de ani de la naţionalizare
Ziaristul Ştefan Banaru
face un fel de istorie a marilor uzine braşovene, de la naţionalizarea din 11 iunie
1948 şi până în iunie 1978.
Astfel, la fabrica „Schiel”,
ulterior „Hidromecanica” –
Braşov, îşi amintea unul din
veteranii de aici, Fr. Matyas,
„rulmenţii se băteau cu ciocanul!” În ce unitate s-ar putea
fixa distanţa dintre timpul
când la „Schiel” se fabricau
„complicatele” prese de ulei
şi deceniile din urmă în care
au apărut turbosuflantele pentru motoare numărând multe
mii de cai-putere, sau transmisiile hidraulice, subansamble-cheie înglobate în instalaţii de foraj medaliate la târguri
şi expoziţii internaţionale?

„Piesele primului tractor
românesc – IAR-22 au fost
turnate în aer liber – nara

maistrul Aurel Păştină. Săpam gropi în pământ în care
puneam formele şi repetam

turnarea de
nenumărate
ori până reuşeam!” Puneţi astăzi,
alături de
„bătrânul” şi
rudimentarul
tractor IAR22, ultimele
creaţii ale uzinei „Tractorul”, tractoarele de 180 şi
360 CP, veritabile uzine
pe roţi, cu mii
de repere fiecare şi veţi
avea o imagine a devenirii
industriale a a judeţului Braşov de-a lungul a 30 de ani.

La puţine zile de la naţionalizare, întreprinderea
„Astra” a primit numele de
„Steagul roşu”, nume-simbol de care avea să se lege
prima mare performanţă a
„harnicilor muncitori de aici:
realizarea, în 1954, a primului autocamion românesc –
S.R.101”. Înainte de această dată, toate autobasculantele ce circulau în România
se importau pe bani grei.
„De atunci, întreprinderea a
fabricat aproape 500.000 de
autocamioane în zeci de tipuri şi variante constructive.
Dar Braşovul nu însemna
doar construcţia de maşini,
astfel, la Făgăraş, în Combinatul chimic, s-au fabricat,
pentru prima oară în ţară, în

anii de după 1948, îngrăşăminte de azot; aici s-au definitivat tehnologiile de obţinere a „maselor plastice fenolformaldehidice”; aici s-a
construit „prima staţie-pilot
pentru fibre sintetice” din
România.
Alături de vecina ei de sub
munţi, din Oraşul Victoria –
care la rându-i a realizat o
„remarcabilă operă de pionierat în producţia răşinilor
ureoformaldehidice şi a
schimbătorilor de ioni” – cetatea, chimiei din Făgăraş a
fost o veritabilă deschizătoare de drumuri în industria
chimică autohtonă.
„Drum Nou” – 1978
Iulian Cătălui
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Ziarul

Astra

Strada Baiulescu

Strada Baiulescu s-a numit mai demult ,,C. Parhon” şi apoi strada ,,Bicazului”
Strada poartă numele „Baiulescu”, imortalizând personalitatea celebrei familii Baiulescu, cunoscută mai ales
prin cele trei personalităţi:
protopopul Bartolomeu Baiulescu (1831 – 1909), doctorul Gheorghe Baiulescu (fiul
protopopului (1885 – 1835))
şi Maria Baiulescu (fiica protopopului 1860 – 1941).
Protopopul Bartolomeu
Baiulescu se năştea la
Zărneşti, urmând
cursurile gimnaziului romano-catolic
din Braşov,
apoi ale seminarului
teologic din
Sibiu. Mai întâi învăţător şi
preot în satul natal (1851 – 1857), iar
apoi preot al bisericii Sf.
Treime şi Biserica Adormirea Maicii Domnului din Cetatea Braşovului.
În această calitate înfiinţează prima „Asociaţiune a
meseriaşilor români” din
Braşov (1871), editând din
surse personale revista „Meseriaşul român”, prima revistă din acest domeniu, precum
şi o asociaţiune de credit şi
depuneri numită tot „Meseriaşul român”, venind în slujba redresării meseriilor în favoarea sodalilor români.
Cea mai importantă lucrare a sa este „Monografia comunei bisericeşti gr.or.române a Sfintei Adormiri din
Cetatea Braşovului cu acte
şi documente”, Braşov,
1898, cu deosebite mărturii
privind viaţa bisericească şi
socială a românilor din Cetatea Braşovului.
Fiul său, Gheorghe Baiulescu, după absolvirea cursurilor în cadrul gimnaziului „Andrei Şaguna” din
Braşov, frecventează cursurile universităţii din Viena,
revenind la Braşov în 1886
ca medic, editând revista de
specialitate „Sănătatea”, iar
din 1916 este primul primar
român, apoi prefect şi inspector administrativ al judeţului Braşov. Lucrarea sa de
bază este ,,Idroterapie medicală”, editată la Bucureşti
în 1904.
Sora sa, Maria Baiulescu
studiază la Braşov, atât la
gimnaziul german „Honterus”, cât şi la gimnaziul
„Andrei Şaguna”, impunându-se de timpuriu ca scriitoare prin revistele „Mese-

riaşul Român”, „Vatra” şi
„Familia”. Volumul de proză „Note şi impresii”, tipărit la Craiova în 1896 şi numeroasele piese de teatru
(„Un om buclucaş”, Braşov,
1898; „Vacanţii”, Braşov,
1903, volumul de poezii
„Extaz”, Bucureşti, 1908).
Traduce din Goethe
(„Herman şi Dorotea”) şi
publică mai multe piese de
teatru în colecţia „Biblioteca teatrală”
editată de „Societatea pentru
fond de teatru
român”. Publică în mai
multe reviste
ale timpului
şi colaborează
la editarea „Enciclopediei române” a lui C. Diaconovich (1898 – 1904). Avea să
primească calitatea de preşedinte al „Reuniunii Femeilor Române”, prestigioasa
organizaţie cu caracter filantropic, aducându-şi remarcabile contribuţii la emanciparea femeii.
Coborând de la biserică pe
strada Baiulescu găsim case
care au o arhitectură oarecum apropiată, fiind ridicate pe un teren viran, care în
vechime se numea „Lunca
Plăieşilor”, case aprobate în
speţă pentru profesorii şagunişti în veacul al XIX-lea.
La capătul străzii impresionează o clădire cu aspect
arhitectonic deosebit, care
aparţinea fostului avocat
Balcăş. Aici a locuit o scurtă perioadă de timp poetul
Radu Teculescu cu soţia Lavinia, fiul folcloristului Horia Teculescu (fost director
al liceului din Sighişoara şi
coleg şi prieten cu Lucian
Blaga). Autor al volumului
de poeme „Sixto-Escobar”
şi al caietului de stihuri

„Poeme pentru Eli”, colaborator la multe reviste literare ale timpului, traducând
din Maiakovski şi Cehov,
avea să moară la doar 29 de
ani, în 1953. Multe din lucrările sale au fost publicate
post mortem.
Ajungând la nr. 9, aflăm
casa profesorului Ştefan Baciu, astăzi muzeu, fiind cu-

noscută şi sub denumirea de
„Casa galbenă”, inaugurată
ca muzeu în 24 iunie 2006 în
memoria profesorului Ştefan
Baciu (1918 – 1993), poet,
eseist, memorialist, ziarist,
critic de artă, traducător, diplomat, profesor universitar,
absolvent al liceului „Andrei
Şaguna” din Braşov.
Este prima casă memorială dedicată unui român din
diaspora, graţie gestului făcut de cumnatul poetului
Ovidiu Corneliu Mărgineanu, organizat cu concursul
colectivului muzeului „Casa
Mureşenilor” şi al Consiliului Judeţean Braşov.
Clădirea, ridicată în stil
modernist interbelic de arhitectul Coloman Atalosz, cu
acoperiş în patru ape, învelitoare de ţiglă şi lucarne
dreptunghiulare, adăposteşte în colecţia sa cca. 10.000
unităţi, având la parter trei
săli de muzeu cu mobilier
Bisermaier, iar la demisol birouri şi sală de studiu, dar şi

depozit de cărţi (cca. 3700
volume şi 1800 manuscrise).
La nr. 10 se află vila avocatului Polony, unde a locuit
pe când era professor la Liceul „Andrei Şaguna” (începând cu anul 1935, până în
1942), cunoscutul scriitor,
istoric şi critic literar Octav
Şuluţiu. Născut la Bucureşti
în 1909, absolvent al Facul-

tăţii de Litere şi Filozofie din
cadrul univesităţii bucureştene, avea să fie mai întâi

profesor la Focşani, Oradea,
Braşov şi în ultima parte a
vieţii din nou la Bucureşti,

unde moare în urma unei
congestii cerebrale în 1942
la numai 33 de ani.
Cunoscut prin romanele
sale „Ambigen” (1935) şi
„Mântuire” (1943) sau prin
volumul de critică „Pe margini de cărţi”, Braşovul avea
să-i fie recunoscător pentru
valoroasa monografie „Braşovul”, din 1937, şi pentru
revista „Tribuna literară” şi
„Front literar” editate la Braşov. În acelaşi timp publică

sile Neguţ proiectată de arhitectul Victor Smighelschi
şi construită după planurile
inginerului Ghiţă Pop. Născut în Şcheii Braşovului,
după absolvirea gimnaziului
şagunist Vasile Neguţ continuă studiile la Facultatea
de Litere din Budapesta şi
apoi studii clasice la Munchen şi din 1909 devine profesor de latină la gimnaziul
braşovean. Înrolat în armată, participă la Primul Răz-

la mai toate revistele timpului: „Vremea”, „Familia”,
„Ultima oră”, „Dreptatea”,
„Rampa”.
Într-o casă din apropiere
poposea şi marele scriitor
Cezar Petrescu, care prefera
să părăsească vila de la Breaza (azi muzeu) pentru a petrece în liniştea de la Braşov,
înscriindu-l pe fiul Teodor la
liceul „Andrei Şaguna”, strămutat apoi la Bucureşti.
La nr. 13 aflăm casa altui
fost şagunist, profesorul Va-

boi Mondial, luptând în Cehoslovacia, făcând parte din
Corpul Voluntarilor din Legiunea Cehoslovacia, primind de la Carol al II-lea în
1936 medalia „Regele Ferdinand I cu Spada pe Panglică”. Ca profesor al liceului
a fost numit custode al „Muzeului de Antichităţi şi al Colecţiilor Numismatice” şi între anii 1925 – 1935 director
al Internatului.
(va urma)
Pr. prof.dr. Vasile Oltean

Aşteptăm sugestiile Dumneavoastră la sediul
Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov,
str. Apullum nr. 3, tel. 0268/470.505, fax: 0268/470.504
sau la adresa de e_mail: contact@addjb.ro

